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OZNACZENIA KODOWE CPV 
 
KOD CPV 45000000-7 – ROBOTY BUDOWLANE 
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WYKAZ SPECYFIKACJI 

 

Lp.  Nr specyfikacji Tytuł specyfikacji:  Strona 

 

1. ST -00 Wymagania ogólna:   

2. ST- 01 Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze:  

3. ST- 04 Stolarka okienna, podokienniki 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST – 00 - WYMAGANIA OGÓLNE 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST-00. są wymagania ogólne, wspólne dla wszystkich zawartych w tym opracowaniu 
wymagań technicznych związanych z wykonaniem i odbiorem robót  budowlanych  polegających na: wymianie częściowej stolarki 

okiennej w budynku Internatu CKZiU w Ludowie Polski 16, 57-100 Strzelin 
1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacje techniczne stanowią część dokumentów Przetargowych i należy je stosować przy zlecaniu i realizacji robót opisanych w 
pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu ze specyfikacjami technicznymi wymienionymi w wykazie  Specyfika-

cji.  

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania ora z za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami 
Inspektora Nadzoru. 

1.4.1. Przekazanie terenu robót 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi 
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej  i jeden  komplet 
ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu dokumentów.  

1.4.2. Dokumentacja projektowa  
Dokumentacja projektowa  zawiera opisy i rysunki  określające zakres i warunki wykonania przedmiotowego zadania.  

1.4.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST  
Dokumentacja projektowa , ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane  Wykonawcy, stanowią część umowy, a wymagania wyszcze-

gólnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku roz-
bieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umo-
wy”. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach , a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić  

Zamawiającego, który dokona odpowiednich korekt, uzgodnień,  zmian i poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów waż-

niejszy jest od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projekto-
wą i ST. Dane określone w dokumentacji projektowej i ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchyle-
nia w ramach określonego przedziału tolerancji. W przypadku , gdy materiały nie będą w pełni zgodne z dokumentacja projektowa lub 
ST i wpłynie to na niezadowalającą   jakość elementu robót, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wyko-

nane ponownie na koszt Wykonawcy.  

1.4.4. Zabezpieczenie terenu robót 
Wykonawca na własny koszt i we własnym zakresie jest zobowiązany do zabezpieczenia  i oznakowania terenu robót okresie trwania 
realizacji  zadani,  aż do jego  zakończenia i ostatecznego końcowego  odbioru. Wykonawca dostarczy i zainstaluje: tablice informa-

cyjną budowy, elementy zabezpieczeń i oznakowania terenu robót , zabezpieczenie i oznakowanie  terenu w miejscu składowania 
materiałów z rozbiórek oraz zaplecza robót  i inne  elementy, wymagane w toku realizacji po uprzednim uzgodnieniu z Inspektorem 
Nadzoru. 
Wykonawca na własny koszt i we własnym zakresie zorganizuje zaplecze  robót.  

1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska natura lnego. 
W okresie trwania budowy i Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów 
i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób trzecich  

lub własnej społeczności i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 
działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  
1. Zanieczyszczeniem powietrza pyłami lub gazami.  
2. Możliwością powstania pożaru. 

1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoża-
rowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materia ły 

łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca 

będzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wy-
konawcy. 

1.4.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się do użycia materiałów  

wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.  

1.4.8. Ochrona własności publicznej prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji istniejących w budynku. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie 
przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania robót. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogra-

mie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które maja być wykonane w zakresie  sprawdzenia i ewentua lnej naprawy tych 

instalacji. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru oraz będzie 
z nim współpracował przy dokonywaniu napraw. 

1.4.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.  W szczególności 
Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczają-
ce, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia  osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bez-

pieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.  
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1.4.10. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do 
daty zakończenia robót ( do wydania potwierdzenia zakończenia przez Inspektora Nadzoru). Wykonawca  będzie utrzymywać roboty 
do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby wykonane  prace były w zadawala jącym 

stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polece-
nie Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu polecenia. 

1.4.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, 

które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycz-

nych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować 
Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne  odnośne dokumenty. 

1.4.12. Określenia podstawowe 
Użyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:  
Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania  w jego imieniu 
w sprawach realizacji Zadania, 

Laboratorium – laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru, służące do przeprowadzania wszelkich badań i 
prób związanych z realizacja Kontraktu oraz oceną jakości Materiałów i Robót, 
Materiały – wszelkie surowce i produkty niezbędne do wykonywania robót zgodnie z dokumentacją projektową i Specyfikacjami  
Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru, 

Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej,  
Wyceniony Przedmiar Robót – Przedmiar Robót wyceniony przez Wykonawcę i stanowiący część jego Oferty.  

Rejestr obmiarów – akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania  przez Wy-
konawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników.  Wpisy w rejestrze obmiarów.  

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 
Co najmniej na 10 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przed-
stawi  inspektorowi nadzoru  informacje dotyczące przewidywanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiałów 

oraz alternatywnie odpowiednie: deklaracje właściwości użytkowych, certyfikaty, deklaracje zgodności, atesty higieniczne lub aproba-
ty techniczne dotyczące zabudowywanych materiałów i zastosowanego wyposażenia i karty techniczne okien.  

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych. 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł 

miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi. Nadzoru wymagane 
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. Wykonawca poniesie wszelkie koszty, w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekol-
wiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót.  

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom i nie dopuszczone do zabudowania zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budo-
wy na koszt , odpowiedzialność i ryzyko Wykonawcy.  

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed 

zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca 
czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru 
lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robo-
tach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 5 dni  przed użyciem materiału, albo w okresie dłuż-
szym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie 
może być później zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru.  

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykony-
wanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod  względem typów i 
ilości wskazaniom zawartym w ST, lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora  Nadzoru. Liczba i wydajność 

sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w  dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach 

Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma 
być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi 
jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użyt-

kowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia 

sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akcepta-
cje przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt po akceptacji Inspektora Nadzoru nie może być później zmieniany bez jego zgody. Jaki-
kolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i 
nie dopuszczone do robót. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SRODKÓW TRANSPORTU  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość  wykonywanych 
robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie  robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie  przewidzianym umową. Wszelkie zanie-

czyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy Wykonawca będzie usuwać na 
bieżąco na własny koszt.  

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umowa oraz za jakość zastosowanych materiałów  i wykonywanych 
robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Decyzje Inspektora Nad-

zoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach 
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umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy pode jmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni 
wyniki badan materiałów i robót, rozrzuty normalne występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z prze-
szłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestie. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykony-
wane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 

finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli jakości robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i prowadzeniem, aby osiągnąć założoną jakości robót. Wy-

konawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów lub innych przez niego zaaprobowanych.  

6.2. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania 
materiałów u źródła wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta mate-

riałów. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgod-
ność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badan dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor Nadzoru może 
pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na  swój koszt.  

6.3. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
1. Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na  podstawie 
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych.  
2. Deklaracje właściwości użytkowych, zgodności lub certyfikat zgodności z: 

- Polską Normą  
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte  
certyfikacją określoną w pkt. 1, i które spełniają wymogi ST. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót będzie  posiadać te 

dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww.  dokumenty wydane przez 
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników  tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają wymagań będą odrzucone.  
 

6.4. Dokumenty budowy 

(1) Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania 
Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika  budowy zgodnie z obowią-

zującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na  bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.  Każdy zapis w dzienniku będzie opatrzony 
datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu z podaniem jej imienia , nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy 
będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw. Załączone do 

dziennika budowy protokóły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonaw-
cy i Inspektora Nadzoru.  
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazu Wykonawcy terenu budowy, 

- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru Programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,  
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów  robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podległych ograniczeniom lub wymaganiom  

szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,  

- dane dotyczące sposobu wykonywania i zabezpieczenie robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek i wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,  
- inne istotne informacje o przebiegu robót  

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy, będą przedłożone Inspektorowi Nadzoru do 
ustosunkowania się. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich  
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania  
się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.  

(2) Rejestr obmiarów ( jeśli jest wymagany)  
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktyczne postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych 

robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów.  

(3) Dokumenty laboratoryjne  ( jeśli są wymagane) 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i 

kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości.  Dokumenty te stano-
wią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru.  

(4) Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1)–(3) następujące dokumenty: 

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego 
b) protokóły przekazania terenu budowy 
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c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne 
d) protokoły odbioru robót 
e) protokoły z narad i ustaleń 
f) korespondencja na budowie 

g) projekt budowlany 

(5) Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty będą przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów  
budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze 

dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wglądu na Życzenia Zamawiającego.  

 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacja projektowa i ST, w jednostkach  ustalo-

nych w kosztorysie i projekcie budowlanym.  

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej, szerokości – po 
prostopadłej do osi. Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczane w m3 jako długość po-

mnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wyma-
ganiami ST. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę . Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają  badań 

atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.  Wszystkie urządzenia pomiarowe będą  przez Wykonawcę 

utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.  

7.4. Wagi i zasady ważenia 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST. Będzie utrzymywać  to wyposa-

żenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. 

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym Przejęciem Robót, a także w przypadku występowania  dłuższych 
przerw w prowadzeniu Robót i/lub zmianie Wykonawcy Robót. Obmiary robót zanikających będą przeprowadzane w czasie wykony-

wania tych robót. Obmiary robót ulegających zakryciu będą przeprowadzane przed ich zakryciem. 

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbioru robót 
W zależności od ustaleń w SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym proce-
sie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej 

części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. 

Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentów za-
wierających komplet wyników badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projek-

tową, ST i uprzednimi ustaleniami.  

8.3. Odbiór częściowy robót 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg  zasad jak 
przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.  

8.4. Odbiór ostateczny robót 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.  Całkowite 
zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z 

bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór ostateczny robót  nastąpi w terminie ustalonym w 
dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia  robót i przyjęcia dokumentów, o których 

mowa w pkt. 8.4.2. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez  Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i  
przedstawicieli Stron. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 

badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. W toku odbioru ostatecznego 
robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w 

zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych 
lub  wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez 
komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymagań dokumentacji projekto-

wej i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrąceń, ocenia-
jąc pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentacji budowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować  następujące dokumenty: 
1. Dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie  realizacji 
umowy. 
2. Specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne).  

3. Recepty i ustalenia technologiczne ( jeśli będą wymagane).  
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4. Dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały jeśli są wymagane). 
5. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badan i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST .( jeśli będą wymagane). 
6. Deklaracje właściwości użytkowych, zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew. PZJ. 
9. W przypadku gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, 

komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisje 
roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  Termin wykonania robót popraw-
kowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.  

8.5. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze  ostatecznym i 

zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór gwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad opisanych w pkt. 8.4 „ Odbiór ostateczny robót”. 
 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT 
9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena  ryczałtowa. 

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne ST-00. 

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w ST-00. obejmuje wszystkie warunki w ww. 
dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. 2019 , poz. 11 86 z późniejszymi zmianami) w sprawie dziennika budowy 

oraz tablicy informacyjnej 
- Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie  
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych (Dz. U. Nr 13, poz. 93). - Rozpo-
rządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas  wykonywania robót bu-

dowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) – wejście w życie 20.09.2003 r. 
Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN)  i przepisami obowiązującymi w Polsce. 
Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy branżowe, instrukcje. Należy je trakto-
wać jako integralną część i należy je czytać łącznie z rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, że 

Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie  będą miały ostatnie wydania Polskich Norm 
(datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie  postanowiono inaczej.  

 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST- 01. Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze 

 
1. Przedmiot specyfikacji technicznej. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są  wymagania techniczne związane z wykonaniem i odbiorem robót budowla-
nych  polegających na: wymianie częściowej stolarki okiennej w budynku Internatu CKZiU w Ludowie Polski 16, 57-100 Strze-

lin 

 

ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST. 
W ramach robót rozbiórkowych i przygotowawczych przewiduje się wykonanie: 

 demontaż stolarki okiennej drewnianej, zespolonej, szklonej szkłem pojedynczym gładkim wraz z utylizacją zdemontowanych 

okien: okna 01- szt. 40, okna 02 -szt.18, okna 03-szt.1, okna 04-szt.26. 

 rozebranie podokienników wewnętrznych i zewnętrznych: podokienniki wewnętrzne betonowe szer. 30 cm, gr. 5 cm, podokienniki 
zewnętrzne z blachy ocynkowanej szer. ok. 22-25 cm, wraz z utylizacją zdemontowanych podokienników 

 wykonanie robót rozbiórkowych, transportowych, przygotowawczych i towarzyszących  wyżej nie wymienionych, wynikając ych z 

zasad wiedzy technicznej i obowiązujących przepisów,  związanych z wykonaniem podstawowego zakresu robót.  
 

WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH.  

 

2. Warunki ogólne. 
a) Przed przystąpieniem do wykonywania robót rozbiórkowych powinny być zakończone wszystkie roboty przygot owawcze oraz 

zabezpieczające. 
b) Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania oraz zgodność z dokumentacją. ST, i poleceniami inspektora 

nadzoru 

Przepisy szczegółowe       
a) Roboty prowadzić zgodnie z: Rozporządzeniem Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 ma rca 

1972r. w sprawie bezpieczeństwa  i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano montażowych i rozbiórk owych (Dz. U. nr 

13 poz. 93) i innych obowiązujących przepisów w tym zakresie. 
b) Do wykonania robót związanych z rozbiórką poszczególnych elementów okien i podokienników  należy używać: 
 młoty ręczne, łomy, łapki, wiertarki udarowe, które nie wpływają niekorzystnie na istniejące konstrukcje  budynku, 
 gruz i pozostałości po rozbiórce usuwać na bieżąco,  ręcznie  

3. Wykonanie robót. 
Wykonawca robót powinien prowadzić roboty rozbiórkowe o przygotowawcze w sposób, który nie narusza konstrukcji istniejącego 
obiektu. Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć się w pobliżu miejsca ( strefy) 

rozbiórki, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi bhp przy wykonywaniu robót budowlanych. Nie dopuszcza się palenia usu-

wanych odpadów. Odpady i gruz winny być złożone w jednym miejscu i pryzmowane.  

4. Odbiór robót: 
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Poszczególne etapy robót rozbiórkowych o przygotowawczych  powinny być odebrane i zaakceptowane przez inspektora nadzoru. 
Odbioru robót dokonuje inspektor, po zgłoszeniu ich przez wykonawcę robót. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożli-
wiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót.  

Przepisy związane: 

-    Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych.  
Część I Roboty ogólnobudowlane ITB wydanie II.  

- Przepisy bhp przy robotach rozbiórkowych i transportowych.  
   

Materiały budowlane dostarczone na budowę zostaną sprawdzone  pod względem ich zgodności z normami przedmiotowymi i 

świadectwami ITB. 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST- 02 Stolarka okienna, podokienniki 

 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są  wyma gania techniczne związane z wykonaniem i odbiorem robót budowla-
nych  polegających na: wymianie częściowej stolarki okiennej w budynku Internatu CKZiU w Ludowie Polski 16, 57-100 Strze-

lin 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna stanowi część dokumentów przetargowych i kontraktowych i należy je stosować przy zlecaniu  i realizacji 
odpowiedniego zakresu robót objętych umową. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
- montaż okien PCW, 

- montaż podokienników zewnętrznych i wewnętrznych 

1.4. Określenia podstawowe 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST-
00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5.  

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt. 2 

2.5. Rodzaje materiałów 
- typowe okna PCV wg parametrów technicznych- okna PCV standardowe otwieralno - uchylne: jednodzielne 02 -szt.18, dwudzielne  

01- szt. 40 , dwudzielne  03- szt.1, trójdzielne 04- szt. 26. Charakterystyka techniczna okien i podokienników:  

- okna PCV: kolor biały, współczynnik "U" okna < =1,3, współczynnik "U" pakietu (dwuszybowego klejonego) szklenia <= 1,1, kolor 
osłonek biały, okucia ur1+msl 0s lub równoważne, klamki hp helga 07555 z t35 bł. lub równoważne, infiltracja powietrza – (nawiew-
niki w konstrukcji okien), klasa akustyczna Rw 30dB, szkło termoizolacyjne niskoemisyjne thermoflat, 
- okucia obwiedniowe, zamki wpuszczane, obsadzenie na dyble lub kotwy metalowe i piankę montażową PU, 

- zewnętrzne parapety z blachy powlekanej  5% spadku, na warstwie wyrównawczej cementowej lub klejowej, obsadzenie na kotwy  
lub dyble stalowe, 
- Wewnętrzne podokienniki PCV 1% spadku na warstwie wyrównawczej cementowej lub klejowej, obsadzenie na  kołki rozpor owe,, 
- pianka montażowa. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00. „Wymagania ogólne” pkt. 3.  

3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Wykonawca przystępujący do wykonania w/w robót powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:  

- wiertarki, 
- pistolety do pianki, 
- drabiny. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt. 4.  

4.2. Transport płyt  
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zawilgoce-

niem. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST –00 „Wymagania ogólne” pkt. 5. 

5.4. Wykonanie robót 
Roboty montażowe wykonać przed robotami wykończeniowymi – zgodnie z Polskimi Normami i przepisami.  

6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt. 6.  

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów polegające na sprawdzeniu zaświadczeń kontroli 
jakości /atestów/ oraz zapisów dziennika budowy i innych dokumentów stwierdzających zgodność użytych materia łów z wymaganiami 
dokumentacji technicznej i normami oraz przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi Nadzoru.  
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6.2.1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego polega na: 
– stwierdzeniu niezniszczonych czy uszkodzonych fragmentów naroży, 
– jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorem producenta, 
– braku plam, smug, zacieków, pęcherzy, odstających płatów powłoki i widocznych okiem nie uzbrojonym zarysowań.  

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt. 7.  

7.12. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową są: 
- szt. lub m2 ( metr kwadratowy ), mb dla montażu 

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt. 8. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją  
projektową, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozy-

tywne wg pkt. 6 ST.  

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt. 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania robót obejmuje: 
- prace pomiarowe i przygotowawcze, 
- zakup i dostarczenie okien i drzwi, 

- oczyszczenie podłoża ościeży, 
- uporządkowanie pomieszczeń.  

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

- Przepisy ogólne wg ST.00 pkt 10, 
- PN-68/B-06050 „ Warunki techniczne wykonania i odbioru robót montażowych”,  

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami,  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas  wykonywania 

robót budowlanych, 
- Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów  
bezpieczeństwa i higieny pracy, 
- Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas  eksploatacji 

maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych, 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy  ręcznych 
pracach transportowych. 
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